diş

نضيف
التميز إلى
حياتك

تسعى شركة  İş Real Estate Investment Trust Co.من خالل
طورتها ،إلى رفع المعايير في قطاع العقارات إلى أعلى
المشاريع التي ّ

المستويات .وها هي اآلن تضع بصمتها على منطقة كارتال من خالل
إن مشروع «مانزارا أداالر» المميز هو
مشروع جديد« ،مانزارا أداالر»ّ .

مشروع متعدد األغراض ،يمنح المنطقة قيمة إضافية كما أنه يوفر

مساحات سكنية رائعة على كافة األصعدة إضافة إلى المناظر الخالبة.
يقع مشروع "مانزارا أداالر" في كارتال ،وهي بلدة في إسطنبول تحمل
مستقب ً
ال مزهرًا .يبعد عن البحر مسافة كيلومتر ونصف فقط وهو عبارة
عن خمسة أبراج :ثالثة منها سكنية واثنان مخصصان للمكاتب .وتعتبر

منطقة كارتال مركزًا لجذب الناس بفضل مناطقها التجارية التي ال مثيل
لها ،ناهيك عن موقعها المركزي بالنسبة إلى شبكة المواصالت.

تضم  880موظفًا متخصصًا ولها 13
"بيركنز إيستمان" هي شركة تصميم
ّ

يخص
تقدم خدمات متخصصة ال نظير لها في ما
ّ
مكتبًا حول العالم ،وهي ّ
مشاريع الهندسة والتصميم الداخلي .أنشئت في العام  1981وقد أثبتت نفسها
كشركة عريقة بين قلّ ة من مكاتب التصميم المرموقة.

تسعى هذه الشركة إلى إثراء نوعية الحياة في كل مشروع تنفّ ذه ،إذ أنها تقوم
بتحليل شامل للمجتمعات والثقافات في أماكن تواجد المشاريع ،كما أنها

"التميز
تهدف إلى تقديم حلول تناسب الجميع .وباإلضافة إلى اعتمادها مبدأ
ّ

فإن شركة "بيركنز إيستمان" تستفيد من أحدث االبتكارات في
في التصميم"ّ ،
مجال العلوم والتكنولوجيا لتصميم مساحات سكنية ممتازة.

مشروع بمزايا فريدة

يتضمن مشروع "مانزارا أداالر" العديد من المرافق الفخمة ،مثل حوض سباحة خارجي،
ّ
وحوض سباحة خاص باألطفال ،وحوض نباتات ،ومركز لياقة بدنية ومنتجع صحي،

وناد خاص بأنشطة األطفال ،وممرات مخصصة للمشي،
وقاعات لألعمال الحرفيةٍ ،
باإلضافة إلى مجمع رياضي متعدد األغراض .ويتميز "مانزارا أداالر" بمنطقة مرافق

ترفيهية تمتد على مساحة  2500متر مربع ،وبخدمة حراسة خاصة على مدار الساعة،
إضافة إلى مساحات داخلية لركن السيارات ،كما ُخ ّصصت مساحة  3أمتار مربعة
يؤمن هذا المشروع للسكان أسلوب حياة
للتخزين لكل وحدة سكنية .وبذلك ّ
يتمتعون فيه بكل وسائل الراحة واألمان.

يضم مشروع "مانزارا أداالر" مبنيين مخصصين
وإلى جانب الوحدات السكنية الرائعة،
ّ

للمكاتب ،يمتدان على مساحة  46ألف متر مربع تقريبًا من المكاتب الجاهزة لإليجار
والتي ستستضيف كبرى الشركات المحلية والعالمية.
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ﻏﺎﺑﺔ أﻳﺪوس

تضج
سريع خالل السنوات األخيرة ،فقد تحولت كارتال إلى بلدة سكنية مركزية
ّ
بالحياة .أما مشروع المترو فقد سلّ ط الضوء على كارتال بشكل أكبر .باإلضافة إلى

ذلك ،فقد اندمجت كارتال أكثر وأكثر مع الجانب األوروبي من المدينة بعد االنتهاء من
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مشروع السكة الحديدية ،مرماراي .تقع كارتال في قلب الطريق السريع  E5وشبكة
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مواصالت المترو والبحر ،على مسافة  19دقيقة فقط بالسيارة من مطار صبيحة

تعج بها،
كوكجن الدولي .وإلى جانب مساحاتها الخضراء الوافرة والمنتجعات التي ّ
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محطة إيدو
كارتال للحافالت
البحرية

ﺷﺎرع ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻮﺳﺘﺎر

تتمتع كارتال بامتيازات كبيرة في مجال االستثمارات ونوعية الحياة فيها.

مقر شركة
سيمنز
ﺷﺎرع ﺳﺎﻧﺎﻳﻲ

من الغرب .وبفضل موقعها المميز وشبكة المواصالت التي ازدهرت فيها بشكل
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ﺷﺎرع ﺳﺎﻧﺎﻳﻲ

يحد بلدة كارتال كل من بندك وتوزال من الشرق ،وسلطان بايلي من الشمال ومالتيبي
ّ

M

الطريق السريع

اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺆدﻳﺔ
إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎر

كارتال :نجمة إسطنبول الصاعدة

ﻣﺎﻟﺘﻴﺒﻲ

ﺑﺤﺮ ﻣﺮﻣﺮة

معلومات تتعلق بالمواصالت

إلى الطريق السريع  4 » E-5دقائق
إلى محطة كارتال للمترو »  4دقائق

إلى محطة المتروباص أوزون جايير »  18دقيقة
إلى كاديكوي »  27دقيقة

للعبارات »  25دقيقة
إلى محطة الحرم
ّ
إلى جسر البوسفور »  22دقيقة

إلى جسر السلطان محمد الفاتح »  25دقيقة
إلى ليفنت »  33دقيقة

إلى مطار صبيحة كوكجن الدولي »  19دقيقة

*إن أوقات التنقل المذكورة أعاله بين مكان السكن والوجهات مستندة على القيادة
في أحوال السير الطبيعية.

معلومات تتعلق بالمشروع
اسم المشروع:
مانزارا أداالر

عدد الوحدات السكنية:
975

مساحة البناء (اإلجمالية):
 313.500متر مربع

:الشركة المستثمرة

İş Real Estate Investment Trust Co.
الموقع:
ياكاجيك جاديسي،
هوتمانتيبي ميفكي،
كارتال ،إسطنبول

التصميم والهندسة:
بيركنز إيستمان

مخطط التصميم

إلهام وخبرة في كل متر مربع.

إن مشروع "مانزارا أداالر" الذي تدعمه شركة  ،İş REITسوف يبصر النور
ّ

يعبر عن مفهوم
في كارتال سيرًا على خطى مجمع "كانيون" التسوقي الذي ّ
البناء المتعدد األغراض في تركيا ،باإلضافة إلى "جينارلي باهجي" الحائز على

جائزة "عالمة المدينة" والذي أضاف الكثير إلى توزال ،و "إيكي بيرال" الذي يعتبر
جوهرة إزمير.

وهذا المشروع الذي يحمل توقيع شركة الهندسة الرائدة عالميًا "بيركنز
يتضمن مساحات سكنية ستالقي إعجاب الجميع
إيستمان" ،سوف
ّ

بدون شك .فمن خالل مجموعة متنوعة من خيارات الوحدات السكنية
المختلفة المساحات التي تبدأ من االستوديو وصو ًال إلى الوحدات المؤلفة

من  5غرف نوم ومباني المكاتب والمساحات التجارية ،سوف توفر "مانزارا
أداالر" تجربة فريدة للسكان والزوار على حد سواء.

ساهمت  İş REITفي تعزيز القروض في سوق العقارات من خالل

استثماراتها التي تقوم بشكل كامل على العقارات والمنشـآت التركية
الرائدة بمعايير عالمية.

فمن خالل التزامها بمشاريع تتناسب بشكل مثالي مع األشخاص

العصريين والمدن الحديثة ،تضمن  İş REITموقعها الريادي في هذا

القطاع وذلك بفضل إدارتها الحكيمة وبنيتها التنظيمية إلى جانب قيمها
وقراراتها المشتركة.

بات بإمكان من يرغب في االستمتاع بأسلوب حياة معاصر في مساكن

مريحة ،ومن يسعى إلى االستثمار في عقارات ذات أسعار مقبولة وعائدات
مرتفعة ،أن يجدوا ما يبحثون عنه في استثمارات .İş REIT

وضعت  İş REITمؤخرًا اسمها ضمن مشاريع "كانيون " ،"Kanyonإش
تاورز " ،"İş Towersمركز توزال للتكنولوجيا والعمليات"" ،تشينارلي

باهتشي  "Çınarlı Bahçeالحائز على جائزة "عالمة المدينة"" ،إيغي بيرال
 "Ege Perlaو "مول مارين  ."Mall Marineومن خالل كافة هذه

المشاريع ،لعبت  İş REITدورًا رياديًا في مضاعفة قيمة األماكن ،كما في
ابتكار استثمارات ومساحات معيشية ال مثيل لها.

استقبل
السعادة
خلف األبواب

ÖRNEK 1+0 DAİRE PLANI

خارطات

Salon+Mutfak: 21.3 m²
Antre: 3.71 m²
نموذج
Banyo: 3.74 m²
Balkon:االستوديو
خارطة قاعدة
11.1 m²

القواعد
حمام
شرفة

غرفة جلوس  +مطبخ 21.3 :م

2

بهو 3.71 :م

2

حمام 3.74 :م

2

شرفة 11.1 :م

2

بهو

غرفة جلوس +مطبخ

المساحة (اإلجمالية) 62.05 :م

2

Bağımsız Bölüm Brüt Alan: 45.96 m²

ÖRNEK 1+1 C/2 DAİRE PLANI

ÖRNEK 1+1 E/2 DAİRE PLANI
نموذج
خارطة قاعدة شقة بغرفة نوم واحدة

Salon+Mutfak: 32.7 m²
Yatak Odası: 17.51 m²
Banyo: 5.02 m²

غرفة جلوس  +مطبخ 32.7 :م

2

حمام
بهو

غرفة نوم 17.51 :م

2

حمام 5.02 :م

2

غرفة نوم
س +مطبخ
غرفة جلو 

المساحة (اإلجمالية) 88.11 :م

غرفة نوم

س +مطبخ
غرفة جلو 

2

Salon+Mutfak: 29.22 m²
نموذج
Hol: 1.86 m²
Yatak
m²
بغرفة نوم واحدة
Odası:شقة
17قاعدة
خارطة
Banyo: 5.02 m²
Fr. Balkon: 6.21 m²
غرفة جلوس  +مطبخ 29.22 :م

2

بهو 1.86 :م

2

غرفة نوم 17 :م

2

Bağımsız Bölüm Brüt Alan: 65.27 m²

حمام 5.02 :م

2

شرفة فرنسية 6.21 :م

2

حمام

المساحة (اإلجمالية) 92.79 :م

2

Bağımsız Bölüm Brüt Alan: 68.73 m²
شرفة فرنسية

ÖRNEK 2+1 A DAİRE PLANI

ÖRNEK 1+1 D/2 DAİRE PLANI
شرفة فرنسية

نموذج
خارطة قاعدة شقة بغرفة نوم واحدة

شرفة

حمام

غرفة جلوس  +مطبخ 32.98 :م

2

غرفة نوم 15.21:م

2

حمام 4.83 :م

2

بهو 2.19 :م

2

بهو

غرفة غسيل

غرفة غسيل 1.15 :م

2

غرفة جلوس  +مطبخ

شرفة 4.32 :م

2

شرفة فرنسية 3.17 :م

2

Salon+Mutfak: 32.98 m²
Yatak Odası: 15.21 m²
Banyo: 4.83 m²
Hol: 2.19 m²
Çamaşır Odası: 1.15 m²
Balkon: 4.32 m²
Fr. Balkon: 3.17 m²

Salon+Mutfak: 28.85 m²
Antre: 5.76 m²
نموذج
Hol: 2.64 m²
 Yatakشقة بغرفتي نوم
Odası:قاعدة
13.64 m²خارطة
E.Yatak Odası: 18.57 m²
Banyo: 4.83 m²
WC: 2.39 m²
2
غرفة جلوس  +مطبخ 28.85 :م
م2m3.12
2 5.76
بهو:خبطم
+Balkon:
4.61 m²غةفر سولج
Fr. Balkon: 3.85 m²
2
m2.64م2
17.3
قاور
رواق:

غرفة نوم

غرفة نوم رئيسية

غرفة نوم

نوم413.64:م
2m
غرفة7.3 MOO
RHTAB
2

المساحة (اإلجمالية) 98.09 :م

2

غرفة نوم رئيسية 18.57 :م

ةفرش 2m1.11

حمام 4.83 :م

بهو

نصف
حمام

2

شرفة 4.61 :م

Bağımsız Bölüm Brüt Alan: 72.66 m²

شرفة فرنسية

2

نصف حمام 2.39 :م

Bağımsız Bölüm Brüt Alan: 96.28 m²
حمام

2

رواق

غرفة جلوس  +مطبخ

2

م22
m3.85
فرنسية50.2:
شرفة6 AERA
LATOT

شرفة

المساحة (اإلجمالية) 129.98 :م

2

ÖRNEK 2+1 E DAİRE PLANI

ÖRNEK 2+1 D DAİRE PLANI
نموذج
خارطة قاعدة شقة بغرفتي نوم
شرفة فرنسية 1

غرفة جلوس 36.37 :م

شرفة

2

مطبخ 14.26 :م

Salon: 36.37 m²
Mutfak: 14.26m²
Hol: 3.13 m²
Yatak Odası: 14.94 m²
E.Yatak Odası: 20.27 m²
Banyo: 4.03 m²
E. Banyo: 3.95 m²
Balkon: 11.1 m²

2

رواق 3.13 :م

2

غرفة نوم 14.94:م

2

غرفة نوم رئيسية 20.27 :م

2

حمام 4.03 :م

2

غرفة نوم

حمام رئيسي 3.95 :م

2

مطبخ

شرفة 11.1 :م

2

غرفة نوم رئيسية

شرفة فرنسية 2

غرفة نوم

غرفة نوم رئيسية

بهو

المساحة (اإلجمالية) 166.23 :م

2

نموذج
Salon+Mutfak:
43.21 m²
خارطة4.57 m²
Antre:بغرفتي نوم
قاعدة شقة
Hol: 3.19 m²
Yatak Odası: 11.58 m²
E.Yatak Odası: 16.53 m²
2
غرفة جلوس  +مطبخ 43.21 :م
E.
Banyo:
2
 4.57م
 4.75 m²بهو:
2
Banyo:
5.14 m²رواق 3.19 :م
2 Balkon: 4.84 m²
غرفة نوم 11.58 :م
2
Fr.
Balkon
1: 3.1 m²
 16.53م
رئيسية:
غرفة نوم
2
 4.75م
2: 2.65 m²حمام
رئيسيFr. :
Balkon
حمام 5.14 :م

2

غرفة جلوس  +مطبخ
شرفة
حمام رئيسي

حمام

شرفة 4.84 :م

2

بهو

شرفة فرنسية أولى 3.1 :م

2

غرفة جلوس

Bağımsız Bölüm Brüt Alan: 123.13 m²

 2.65م
فرنسية ثانية:
Bağımsız
شرفةBölüm
Brüt Alan: 112.45 m²

2

رواق
حمام

حمام رئيسي

المساحة (اإلجمالية) 151.81 :م

2

ÖRNEK 2+1 C/2 DAİRE PLANI

ÖRNEK 3+1 B DAİRE PLANI

نموذج
خارطة قاعدة شقة بغرفتي نوم
شرفة فرنسية

غرفة جلوس 28.88 :م

2

مطبخ 11.29 :م

2

بهو 7.63 :م

2

رواق

حمام

رواق 3.19 :م

2

غرفة نوم 13.08 :م

2

حمام 5.01 :م

2

حمام رئيسي 3.92 :م

بهو

حمام رئيسي

2

غرفة نوم رئيسية 20.18 :م

2

شرفة فرنسية 6.2 :م

2

غرفة جلوس

شرفة 4.61 :م

2

مطبخ
غرفة نوم

Salon: 28.88 m²
Mutfak: 11.29 m²
Antre: 7.63 m²
Hol: 3.19 m²
Yatak Odası: 13.08 m²
Banyo: 5.01 m²
E. Banyo: 3.92 m²
E.Yatak Odası: 20.18 m²
Fr. Balkon: 6.2 m²
Balkon: 4.61 m²

غرفة نوم 2
غرفة نوم رئيسية

مطبخ
غرفة نوم 1

حمام رئيسي
بهو

غرفة نوم رئيسية
حمام

المساحة (اإلجمالية) 159.35 :م

2

حمام رئيسي 4.01 :م

2

غرفة نوم ثانية 11:45 :م

2

Bağımsız Bölüm Brüt Alan: 118.04 m²

رواق
شرفة

 4.98Bölümم
 Brüt Alan: 147.63 m²حمام:
Bağımsız
2
نصف حمام 2.42 :م
2

غرفة جلوس
نصف
حمام

شرفة

Salon: 29.39 m²
Mutfak: 12.42 m²
Antre:
9.55 m²
نموذج
شقةHol:
قاعدة 6.44
m²
بثالث غرف نوم
خارطة
E.Yatak Odası: 20.81 m²
Yatak Odası 1: 10.91 m²
E. Banyo: 4.01 m²
2
غرفة جلوس 29.39 :م
Yatak
Odası 2: 11.45 m²
2
مطبخ 12:42 :م
Banyo:
4.98 m²
2
بهو 9.55 :م
2
WC:
2.42
 6.44م
 m²رواق:
2
Balkon:
11.1
 20.81م
نوم رئيسية:
m²غرفة
2
Balkon:
Fr.م
أولى10.91 :
3.14 m²غرفة نوم

شرفة 11.1 :م

2

شرفة فرنسية 3.14 :م

2

شرفة فرنسية

المساحة (اإلجمالية) 199.30 :م

2

ÖRNEK 3+1 A DAİRE PLANI

نموذج
خارطة قاعدة شقة بثالث غرف نوم
غرفة جلوس 33.15 :م

2

ÖRNEK 4+1 DAİRE PLANI

شرفة فرنسية

مطبخ 15.39 :م

2

بهو 8.97 :م

2

رواق 4.78 :م

2

Salon: 33.15 m²
Mutfak: 15.39 m²
Antre: 8.97 m²
Hol: 4.78 m²
Yatak Odası 1: 13.07 m²
Yatak Odası 2: 12.39 m²
Banyo: 8.05 m²
WC: 3 m²
E.Yatak Odası: 21.47 m²
Balkon 1: 9.93 m²
Fr. Balkon: 2.91 m²
Balkon 2: 11.1 m²

شرفة 1

غرفة نوم أولى 13.07 :م

2

غرفة نوم ثانية 12.39 :م

2

حمام 8.05 :م

2

حمام رئيسي 3.84 :م

2

غرفة نوم رئيسية

نصف حمام 3 :م

2

غرفة نوم رئيسية 21.47 :م

2

غرفة نوم 2

شرفة أولى 9.93 :م

2

غرفة نوم 1

حمام رئيسي

مطبخ

شرفة ثانية 11.1 :م

2

شرفة فرنسية 2.91 :م

2

بهو

نصف حمام

حمام

المساحة (اإلجمالية) 229.14 :م

2

رواق

غرفة جلوس

رواق
حمام

نصف
حمام
بهو

حمام رئيسي

مطبخ

غرفة كي
المالبس

غرفة نوم 2
غرفة نوم رئيسية

شرفة 2

غرفة نوم 1

غرفة نوم 3

Balkon alanları değişkendir.

Bağımsız Bölüm Brüt Alan: 169.73 m²

شرفة 2

Bağımsız bölüm brüt alanları değişkendir.
يمكن أن تتغير مساحات الشرفات.
يمكن أن تتغير المساحة اإلجمالية.

غرفة جلوس

شرفة 1

Salon: 37.81 m²
نموذج
Mutfak: 16.74 m²
Antre:غرف نوم
شقة بأربع
خارطة قاعدة
8.65 m²
Hol: 12.37 m²
2
 37.81Odasıم
غرفة جلوس:
Yatak
1: 10.5 m²
2
 16.74م
مطبخ:
Yatak
Odası
2: 12.49 m²
2
 OdasıمYatak
3: 14.71 m²بهو8.65 :
2
E.Yatak
Odası:
 12.37م
 22.18 m²رواق:
Banyo:مE.2
4.45m²
نوم أولى10.5 :
غرفة
خبطم 2m3.12
8.12
m²
2Banyo:
سولج+
غةفر
ثانية 12.49 :م
نوم
غرفة
2
WC:
2.76
m²
 14.71م
ثالثة:
غرفة
2m
نوم17.3
قاور
2Banyo 1: 3.32 m²
غرفة نوم رئيسية 22.18 :م
2m4Odası:
7.3 MOORHTAm²
B
Ütü
2
 4.54رئيسي 4.45 :م
حمام
.1112.61
 m²ةفرش
Balkon
22m11:
حمام 8.12 :م
Balkon
2: 11 m²
2
نصف حمام 2.76 :م
Balkon
3: 4.21 m²
2
حمام أول 3.32 :م
Fr. Balkon: 3.3 m²
2
م
4.54
غرفةLكي
2m
المالبس50.:
26 AERA
ATOT
شرفة أولى 12.61 :م

2

Balkon alanları değişkendir.

شرفة فرنسية
شرفة 3

2
 11 Bölümم
شرفة ثانية:
Bağımsız
Brüt Alan: 216.16 m²
2
 bölümم
ثالثة4.21 :
شرفة
Bağımsız
brüt
alanları değişkendir.
2
شرفة فرنسية 3.3 :م

المساحة (اإلجمالية) 291.82 :م

2

يمكن أن تتغير مساحات الشرفات.
يمكن أن تتغير المساحة اإلجمالية.

مكتب المبيعات :كارليك تيبي ،جادة ياكاجيك شارع تشامليك ،كارتال /إسطنبول /تركيا  -هاتف4447496 :

